
 فضاي سبز دشت ها شکوفه زار می شود        می شود ارکه یادها از او به آنبه نام 
 را نسیم و آب و باد ،گل و شکوفه و چمن            را شاد سبز  به نام او که آورد بهار

 ر می دهدبه الله زا چراغ سرخ الله را         به نام آن که یاد او به دل قرار می دهد

 دبه قلب پاك زندگی ، امید و شور می ده       شعاع نور می رسد ، ز افقاوست ک مربه ا

 گل و شکوفه و چمن ، نسیم و آب و باد را           به نام او که آورد بهار سبز شاد را
 دري به سوي روشنی دوباره باز می کند        به نام او که یاد او ترانه ساز می کند

  فضاي سبز دشت ها شکوفه زار می شود      به نام آن که باغ ها از او بهار می شود
 را نسیم و آب و باد گل و شکوفه و چمن              را شاد سبز  به نام او که آورد بهار

 چراغ سرخ الله را به الله زا ر می دهد       به نام آن که یاد او به دل قرار می دهد
 به قلب پاك زندگی ، امید و شور می دهد        شعاع نور می رسد، ز افق اوست ک مربه ا

  گل و شکوفه و چمن ، نسیم و آب و باد را            به نام او که آورد بهار سبز شاد را
  دري به سوي روشنی دوباره باز می کند           به نام او که یاد او ترانه ساز می کند

***********  

 فضاي سبز دشت ها شکوفه زار می شود        می شود ارکه یادها از او به آنبه نام  ب

 را نسیم و آب و باد ،گل و شکوفه و چمن            را شاد سبز  به نام او که آورد بهار
 ر می دهدبه الله زا چراغ سرخ الله را         به نام آن که یاد او به دل قرار می دهد

 دبه قلب پاك زندگی ، امید و شور می ده       شعاع نور می رسد ، ز افقاوست ک مربه ا

 گل و شکوفه و چمن ، نسیم و آب و باد را           به نام او که آورد بهار سبز شاد را

 دري به سوي روشنی دوباره باز می کند        به نام او که یاد او ترانه ساز می کند
  فضاي سبز دشت ها شکوفه زار می شود      به نام آن که باغ ها از او بهار می شود

 را نسیم و آب و باد گل و شکوفه و چمن              را شاد سبز  به نام او که آورد بهار

 چراغ سرخ الله را به الله زا ر می دهد       به نام آن که یاد او به دل قرار می دهد

 به قلب پاك زندگی ، امید و شور می دهد        شعاع نور می رسد، ز افق اوست ک مربه ا
  گل و شکوفه و چمن ، نسیم و آب و باد را            به نام او که آورد بهار سبز شاد را

  دري به سوي روشنی دوباره باز می کند           به نام او که یاد او ترانه ساز می کند

**************  
  

 فضاي سبز دشت ها شکوفه زار می شود        می شود ارکه یادها از او به آنبه نام 

 را نسیم و آب و باد ،گل و شکوفه و چمن            را شاد سبز  به نام او که آورد بهار

 ر می دهدبه الله زا چراغ سرخ الله را         به نام آن که یاد او به دل قرار می دهد

 دبه قلب پاك زندگی ، امید و شور می ده       شعاع نور می رسد ، ز افقاوست ک مربه ا
 گل و شکوفه و چمن ، نسیم و آب و باد را           به نام او که آورد بهار سبز شاد را

 دري به سوي روشنی دوباره باز می کند        به نام او که یاد او ترانه ساز می کند

  فضاي سبز دشت ها شکوفه زار می شود      به نام آن که باغ ها از او بهار می شود
 را نسیم و آب و باد گل و شکوفه و چمن              را شاد سبز  به نام او که آورد بهار

 چراغ سرخ الله را به الله زا ر می دهد       به نام آن که یاد او به دل قرار می دهد

 به قلب پاك زندگی ، امید و شور می دهد        شعاع نور می رسد، ز افق اوست ک مربه ا

  گل و شکوفه و چمن ، نسیم و آب و باد را            به نام او که آورد بهار سبز شاد را
  دري به سوي روشنی دوباره باز می کند           به نام او که یاد او ترانه ساز می کند
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